





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































	خطبة المختصر
	مقدمات
	1 جامع فرقهم
	2 مشاركتهم المعتزلة
	3 أصل مذهب التشيع

	من هفواتهم وزلاتهم
	قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أمر الله في شأن خلافة علي رضي الله عنه
	حديث من كنت مولاه فعلي مولاه
	بطلان القول بأن عليا بايع تقية
	مناظرة في خلافة الصديق


	إنكارهم صحة خلافة أبي بكر الصديق
	لا نص على تقديم علي
	مما عدوه نصا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
	ومن أدلتهم قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا

	أدلة إثبات خلافة أبي بكر
	نصوص صريحة
	إشارات
	مباحثة في خلافة الصديق
	فصل: من باب التنزل وإرخاء العنان ندعي أن لا نص من الطرفين
	دلالة الإجماع


	قولهمبارتداد الصحابة
	وجوه فساد هذه الهفوة
	مناظرة: كيف نسبتم العجز إلى علي وكيف ترك ما هو واجب عليه وكتم وصية رسول الله

	ذكروا أن عثمان نقص من القرآن
	إيجابهم سب الصحابة ولا سيما الخلفاء الثلاثة
	الثابت عن أئمة أهل البيت حسن الثناء والترضي على الخلفاء وجميع الصحابة
	فائدة في القرابة

	إيجابهم التقية
	فصل وتوسلوا بإيجاب هذه التقية المشؤمة إلى فضائح ورذائل رموا بها أهل البيت
	فدك
	فائدة هل ماتت فاطمة وهي غضبى على أبي بكر
	قالوا إن عمر اغتصب بنت علي من فاطمة وأنه سكت تقية
	الأحاديث الواردة في تزويج علي اننته أم كلثوم من عمر
	فائدة
	فائدة
	كثرة الحكايات المتعلقة بأم كلثوم هذه

	أن عمر ذهب غلى بيت علي وأخرجه وخافت فاطمة وأسقطت ولدا اسمه المحسن

	نسبتهم الصديقة أم المؤمنين عائشة إلى الفاحشة
	روايات حديث الإفك 
	فصل فيه تنبيهان
	حكاية موحشة
	الرافضة ورثة رأس النفاق
	لا يجوز أن تكون امرأة نبي فاجرة
	حكاية عن الباقلاني
	فصل فيه ثلاث تنبيهات
	أنزل الله تعالى في براءة عائشة
	ترك الحد على عبد الله بن أبي
	لم يكن بين علي وعائشة شيء من البغضاء والشحناء


	تكفيرهم من حارب عليا
	أهانتهم بأسماء الصحابة
	حكايات
	فصل في حكم من انتقص الصحابة أو سبهم أو نسبهم إلى كفر أو فسق
	رفض رواية الرافضة

	فضل الصحابة

	دعواهم انحصار الخلفاء في اثني عشر وأنهم كلهم بالنص والإيصاء ممن قبله
	الجواب عن شبهتهم هذه

	إيجابهم العصمة للأئمة الاثني عشر
	تفضيلهم الأئمة الاثني عشر  على الأنبياء
	إنكارهم عقب الحسن بن علي
	فائدة في ذكر جماعة ممن ادعى الإمامة من ذرية السبطين

	قالوا بأن من عدا الاثني عشرية من الفرق الإسلامية مخلد في النار
	استدلال ابن المطهر على الفرقة الناجية ورد المؤلف

	قولهم بالرجعة
	فصل المودة بين أبي بكر وعمر وعلي وبني هاشم
	فصل نبذة من كلام الشافعي


	بيان خبائثهم العملية وذكر لأدلة بطلانهم
	زيادتهم في الأذان والإقامة وفي التشهد
	تجويزهم جمع العصرين والعشائين من غير عذر
	منعهم الجمعة والجماعة
	تجويزهم الزنا باسم المتعة
	فصل

	تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود
	تجويزهم وطأ الأمة للغير بالإباحة
	تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
	إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر
	إيجابهم المسح على الرجلين
	قولهم إن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد ومجلس واحد لا يقع عليه طلاق
	إبطالهم الصلاة في آخرها بالحركات الكثيرة
	قولهم بالقدر بمعنى نفيهم قدر الله

	خاتمة
	مشابهتهم وإرثهم لليهود
	مشابهتهم للنصارى
	مشابهتهم للمجوس

	بيانات المخطوط



